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"Pato Mudo"um painel de azulejo na 
Travessa da Ermida em Belém

Situado na parede do Jardim Botânico Tropical, o 
painel art ístico passará a fazer parte da paisagem 
urbana do bairro de Belém e conta com o apoio da 
junta de freguesia.

O projecto "Pato Mudo" nasceu em 2008 mas só este 
ano pôde ser realizado. Concebido pelo estúdio de 
Design Pedrita em colaboração com a Cortiço&Netos,
caracteriza-se por um painel com cerca de 600 

azulejos e quase cinco metros de altura.

Rita João designer e uma das fundadoras do estúdio Predrita, afirmou que o projecto tem como principal 
missão chamar as pessoas para o local e inverter o conceito de "azulejo fora de moda", já que esta foi a 
primeira obra a ser exposta na rua. 

A técnica a que recorreram para a composição do "Pato Mudo" foi a "técnica Grão", que consiste numa 
composição de painéis de carácter fotográfico, utilizando os azulejos portugueses. 

O painel demonstra, assim, aos espectadores dois momentos poss íveis de leitura. 
A da escala humana, onde se pode admirar os pormenores de cada um dos azulejos, e a da escala urbana, 
onde o total da percepção da imagem é reproduzida.

Relativamente à imagem escolhida para o projecto, o "Pato Mudo" nasce como simbolismo à colónia de patos 
existentes no Jardim Botânico Tropical.

O Presidente da Junta de Freguesia da Belém Fernando Ribeiro Rosa acredita que esta iniciativa possa vir a 
enriquecer o concelho e apela para que "esta iniciativa não pare".

No mesmo sentido de opinião vai a designer fundadora do projecto que mostra vontade de recriar a técnica e 
talvez num sitio mais amplo pois "quanto maior for, mais definição tem a imagem".

Cláudia Rosado

Registo

Registe-se no Jornal Hardmusica e receba a 
nossa Newsletter

Actualidade

"Pato Mudo"um painel de 
azulejo na Travessa da 
Ermida em Belém

O Projecto Travessa da Ermida inaugurou a obra pública 

"Pato Mudo" que alia a tradição do azulejo ao design 

contemporâneo, dia 27 de Outubro na cidade de Lisboa.

Volkswagen vence prémio 
Eurobest

O prémio Eurobest "Anunciante 

do Ano" foi atribu ído à 
Volkswagen e será entregue na cerimónia Eurobest 

Awards, dia 30 de Novembro, em Lisboa.

?Figueira Marca -te? 
regressa a Lisboa

O evento irá realizar-se pelo seu 

terceiro ano consecutivo na 

Praça da Figueira, de 26 a 28 de Outubro. 
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